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Městský úřad Náchod 

Odbor výstavby a územního plánování 
Palachova 1303, 547 01 Náchod  
 
Sp.zn.:  KS 10217/2017/VÝST/M 
Čj.(Če.): MUNAC22795/2019 
Vyřizuje:  Josef Martinek  
Tel./mobil: 491405412 
E-mail:   j.martinek@mestonachod.cz 
 
Datum:  15.3.2019 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 
 

č. 20 / 2019-2 
 
Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 
odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů (stavební zákon), obdržel dne 31.7.2017 žádost o územní souhlas Ing. Ladislava 
Rudolfa * 17.5.1980, Rudolf-net.cz, Bukovice 5, Police nad Metují zastoupen Ing. Václavem Pohlem 
* 6.20.1969, Padolí 188, Hronov - Zbečník a to pro stavbu nazvanou “OPTICKÁ SÍŤ RUDOLF-NET 
NÁCHOD – ul. Pražská – část 2” na p.p.č. 503/5 dle KN v k. ú. Staré Město nad Metují a na p.p.č. 
2120/1, 2120/2, 1203/19 a 1195/2 dle KN v k. ú. Náchod, podle ustanovení § 86 ve spojení s 
ustanoveními § 79 a § 85 stavebního zákona a ustanoveními § 3 a § 13b vyhlášky č. 503/2006 Sb., o 
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. 
Dne 1. 1. 2018 nabyl účinnosti zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu. Dle Čl. II odst. 10 zákona č. 225/2017 Sb., správní řízení, která 
nebyla pravomocně ukončena přede dnem účinnosti zákona č. 225/2017 Sb. se dokončí podle 
dosavadních právních předpisů. 
Stavební úřad v územním řízení posoudil záměr žadatele podle ustanovení § 90 stavebního zákona a na 
základě tohoto posouzení vydává podle ustanovení § 92 stavebního zákona a podle ustanovení § 9 
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního 
řádu, ve znění pozdějších předpisů,   

rozhodnutí o umístění stavby 
nazvané “OPTICKÁ SÍŤ RUDOLF-NET NÁCHOD – ul. Pražská – část 2” na p.p.č. 503/5 (ostatní plocha 
– silnice) dle KN v k. ú. Staré Město nad Metují a na p.p.č. 2120/1, 2120/2, 1203/19 (ostatní plocha – 
silnice) a 1195/2 (ostatní plocha – jiná plocha) dle KN v k. ú. Náchod 
 
Účastníkem územního řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (správní řád) je  

Ing. Ladislav Rudolf * 17.5.1980, Rudolf-net.cz, Bukovice 5, Police nad Metují 
MĚSTO NÁCHOD, IČ: 272868, Masarykovo náměstí 40, Náchod  
Trelleborg Bohemia, a.s., IČ: 12131, Akademika Bedrny 531/8a, 50003 Hradec Králové 3  
Česká republika – právo hospodařit Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390  

 
Pro ochranu území, další přípravu a realizaci záměru popřípadě užívání stavby se stanoví v souladu s 
ustanovením § 92 odst. 1 stavebního zákona následující podmínky:  
1. Nové vedení optického kabelu (uložen v chráničkách Kopoflex 70) – délka 700m - na p.p.č. 503/5 
dle KN v k. ú. Staré Město nad Metují a na p.p.č. 2120/1, 2120/2, 1203/19 a 1195/2 dle KN v k. ú. 
Náchod. Umístění stavby je patrné z koordinačního situačního výkresu č. přílohy 3, v měř. 1 : 500, č. 
18/2017.  
2. Nové vedení optického kabelu (v chráničce Kopoflex 70) bude napojeno na stávající optický 
kabel na p.p.č. 503/5 hranici s p.p.č. 427/4 ve vzdálenosti 4,2m od p.p.č. 46/3 odkud povede v p.p.č.  
503/5 podél p.p.č. 46/3, 48/4, 427/2, 84/6, 38/3 a 95/6 v minimální vzdálenosti 0,3m dle KN v kat. území 
Staré Město nad Metují a dále povede v p.p.č. 2120/1, 2120/2, 1203/19 a 1195/2 a st.p.č. 2292/1 podél 
p.p.č. 2148, 1213/2, 1212/1, 1211/12, st.p.č. 1346, 1501, 2292/1, p.p.č. 1209/2, 1209/10, st.p.č. 1614, 
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p.p.č. 1207/4, st.p.č. 1615/2, 1616, p.p.č. 1203/1 a ukončeno bude na hranici p.p.č. 1195/2 a st.p.č. 1779 
(jihozápadní roh čp. 1533) v minimální vzdálenosti 0,5m dle KN v kat. území Náchod.  
3. Pro uskutečnění umisťované stavby se jako stavební pozemek vymezuje část p.p.č. 503/5 dle 
KN v k. ú. Staré Město nad Metují a na p.p.č. 2120/1, 2120/2, 1203/19 a 1195/2 dle KN v k. ú. Náchod. 
Do dalších pozemkových parcel nebude žádným způsobem zasahováno. 
4. Dle § 92 odst 1 musí být dokumentace pro provádění stavby zpracována vždy u stavebních 
záměrů podle § 103 odst. písm. e) bodů 4 až 8 stavebního zákona. 
5. Hlučnost prací nesmí překročit limity stanovené platnými hygienickými předpisy. 
6. Při stavbě je třeba dodržovat podmínky níže uvedených stanovisek vlastníků veřejné dopravní a 
technické infrastruktury a dotčených orgánů. 
7. Na stavbě budou použity výhradně stavební materiály a výrobky, které mají vlastnosti 
požadované v ustanovení § 156 stavebního zákona. 
8. Po skončení prací budou stavbou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu. 
9. Dle § 103 odst. 1 písm e) č. 4 výše uvedená stavba optického vedení nevyžaduje stavební 
povolení, ani ohlášení a lze ji realizovat na základě tohoto územního rozhodnutí ( po nabytí právní moci) 
10. Dle ustanovení § 119 stavebního zákona v souladu s ustanovením § 122 stavebního zákona lze 
dokončenou předmětnou stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Stavebník zajistí, aby byly 
před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními 
předpisy. Stavebník požádá o kolaudační souhlas s předložením všech dokladů dle ustanovení § 121 a § 
122 stavebního zákona a ustanovení § 18 i odst. 1 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. 

Odůvodnění 
Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 
odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů (stavební zákon), obdržel dne 31.7.2017 žádost o územní souhlas Ing. Ladislava 
Rudolfa * 17.5.1980, Rudolf-net.cz, Bukovice 5, Police nad Metují zastoupen Ing. Václavem Pohlem * 
6.20.1969, Padolí 188, Hronov - Zbečník a to pro stavbu nazvanou “OPTICKÁ SÍŤ RUDOLF-NET 
NÁCHOD – ul. Pražská – část 2” na p.p.č. 503/5 dle KN v k. ú. Staré Město nad Metují a na p.p.č. 
2120/1, 2120/2, 1203/19 a 1195/2 dle KN v k. ú. Náchod, podle ustanovení § 86 ve spojení s 
ustanoveními § 79 a § 85 stavebního zákona a ustanoveními § 3 a § 13b vyhlášky č. 503/2006 Sb., o 
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. 
Dne 1. 1. 2018 nabyl účinnosti zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu. Dle Čl. II odst. 10 zákona č. 225/2017 Sb., správní řízení, která 
nebyla pravomocně ukončena přede dnem účinnosti zákona č. 225/2017 Sb. se dokončí podle 
dosavadních právních předpisů. 
Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování dne 19.3.2018 vydal usnesení č. 53/2018-6 
o projednání záměru stavby nazvané “OPTICKÁ SÍŤ RUDOLF-NET NÁCHOD – ul. Pražská – část 2” 
v územním řízení. 
Dne 13.7.2018 oznámil v souladu s ustanovením § 87, odst. 1 stavebního zákona, zahájení územního 
řízení veřejnou vyhláškou. Protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytovala 
dostatečný podklad pro posouzení záměru, upustil podle téhož ustanovení stavebního zákona od ústního 
jednání a současně stanovil lhůtu 15 dnů ode dne doručení oznámení, do kdy mohli účastníci řízení 
uplatnit námitky a dotčené orgány závazná stanoviska. Protože se jednalo o řízení s velkým počtem 
účastníků, uvědomil stavební úřad účastníky o zahájení řízení veřejnou vyhláškou v souladu s 
ustanovením § 144 odst. 2 správního řádu. Veřejná vyhláška byla vyvěšena dne 26.3. 2018 a současně 
byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost 
považuje za doručenou. 
Stavební úřad se v rámci probíhajícího řízení zabýval otázkou vymezení okruhu účastníků řízení. 
Účastníkem územního řízení dle ustanovení § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona je žadatel, tj. Ing. 
Ladislava Rudolfa * 17.5.1980, Rudolf-net.cz, Bukovice 5, Police nad Metují zastoupen Ing. Václavem 
Pohlem * 6.20.1969, Padolí 188, Hronov - Zbečník.  
Účastníkem územního řízení dle ustanovení § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona jako obec, na jejímž 
území má být požadovaný záměr uskutečněn, je rovněž Město Náchod, IČO 00272868, se sídlem 
Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod.  
Účastníky územního řízení jsou dle ustanovení § 85 odst. 2 písm. a) vlastníci pozemků, na kterých má 
být požadovaný záměr uskutečněn:  
 Česká republika – právo hospodařit Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390 
Dle ustanovení § 85 odst. 2 písm. b) jsou účastníky územního řízení vlastníci sousedních pozemků a 
staveb, tito jsou dle ustanovení § 87 odst. 3 stavebního zákona v oznámení o zahájení řízení a v dalších 
úkonech v řízení doručovaných veřejnou vyhláškou identifikováni označením pozemků a staveb 
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evidovaných v katastru nemovitostí: p.p.č. 503/5 dle KN v k. ú. Staré Město nad Metují a na p.p.č. 
2120/1, 2120/2, 1203/19 a 1195/2 a st.p.č. 2292/1 dle KN v k. ú. Náchod.  
Účastníky řízení jsou i další fyzické a právnické osoby, jejichž práva mohou být územním rozhodnutím 
dotčena, a níže uvedení vlastníci technické infrastruktury:  
 ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 
 Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3 IČ04084063 
 GasNet s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem IČ 27295567  
 Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, Náchod IČ 48172928  
 Technické služby Náchod, s.r.o. IČ 25270095 
 N_SYS s.r.o., Žižkova 89, Úpice IČ 25254405 
 
Doklady, prokazující vlastnické právo k dotčenému pozemku stavební úřad nepožadoval a sám ověřil v 
katastru nemovitostí existenci takových práv podle výpisu z katastru nemovitostí vyhotoveným dálkovým 
přístupem.  
Bylo prokázáno, že vlastníkem  
- LV 10001 - Město Náchod, IČO 00272868 – p.p.č. 1195/2 dle KN v kat.úz. Náchod 
- LV 5029 a LV 3656 - Česká republika – právo hospodařit Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390 

– p.p.č. 1203/19 dle KN v kat.úz. Náchod a p.p.č. 503/5 dle KN v kat.úz. Staré Město nad Metují 
Žádost obsahovala kromě obecných náležitostí údaje o požadovaném záměru a identifikační údaje 
dotčených pozemků a staveb.  
K žádosti žadatel připojil: 
 ČEZ Distribuce, a.s. – vyjádření - ze dne 25.6.2017, zn. 0100765670; 
 ČEZ ICT Services, a.s. – vyjádření - ze dne 26.6.2017, zn. 0200616395; 
 Česká telekomunikační infrastruktura,a.s. – vyjádření - ze dne 25.6.2017, čj. 649957/17 + stanovení 

podmínek ochrany sítě elektronických komunikací ze dne 21.8.2017, čj. 159/17; 
 Vodovody a kanalizace Náchod a.s. – vyjádření - ze dne 23.8.2017, čj. 17-04375; 
 GridServices, s.r.o. – vyjádření - ze dne 21.8.2017, zn. 5001566227; 
 Technické služby Náchod, s.r.o. – vyjádření - ze dne 3.7.2017; 
 N_SYS, s.r.o. – vyjádření - ze dne 3.7.2017; 
 MĚSTO NÁCHOD, IČ: 272868 - KS 8977/2017/SMF ze dne 18.8.2017; 
 Česká republika – právo hospodařit Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390 - smlouva č. 

38/17/BVB/MS ze dne 20.7.2017 a vyjádření zn. ŘSD/2082/37000/2017/MA ze dne 17.7.2017; 
 Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství - rozhodnutí KS 7266/2017/DSH/IR 

ze dne 14.7.2017 – ev.č. 271/17; 
Součástí projektové dokumentace jsou stanoviska vlastníků technické infrastruktury, jejichž zařízení se 
mohou nacházet v místě stavby. Jedná se konkrétně o společnosti:  

 ČEZ Distribuce, a.s.,  
 Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.,  
 GasNet s.r.o.,  
 Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.,  
 Technické služby Náchod, s.r.o. 

jejichž podmínky je třeba dodržet. 
 
Součástí bylo posouzení souladu záměru s platným územním plánem Náchod vydaným Zastupitelstvem 
města Náchod dne 20.6.2016 formou opatření obecné povahy č. 1/2016 s datem účinnosti 7.7.2016. 
Záměr žadatele se dle grafické části platného územního plánu Náchod nachází: 
- v ploše bydlení – v bytových domech - BH, kdy z popisové části územního plánu vyplývá, že toto 

území slouží hlavně pro bydlení v bytových domech. Přípustná využití jsou pozemky, stavby a 
zařízení technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území 

- v ploše dopravní infrastruktury silniční - DS, kdy z popisové části územního plánu vyplývá, že toto 
území slouží hlavně pro plochy a koridory pozemních komunikací, plochy dopravy v klidu a dalších 
zařízení dopravy neliniového charakteru. Přípustná využití jsou pozemky, stavby a zařízení technické 
infrastruktury 

Z tohoto důvodu dospěl stavební úřad k závěru, že projednávaná stavba optického kabelu “OPTICKÁ SÍŤ 
RUDOLF-NET NÁCHOD – ul. Pražská – část 2” bude sloužit k technickému vybavení v daném území a 
není v rozporu s cíli a záměry sledovanými platným Územním plánem Náchoda. 
Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování posoudil umístění předmětné stavby a 
zjistil, že záměr splňuje všechny podmínky podle § 96 odst. 1 stavebního zákona a podle § 96 odst. 2 
stavebního zákona a postačí pro umístění výše uvedené stavby územní rozhodnutí.  
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Poučení 
Územní rozhodnutí o umístění stavby platí v souladu s ustanovením § 93, odst. 1 stavebního zákona 2 
roky ode dne nabytí právní moci. Podmínky rozhodnutí platí po dobu trvání stavby, nedošlo-li z povahy 
věci k jejich konzumaci. Dobu platnosti územního rozhodnutí může stavební úřad na odůvodněnou 
žádost prodloužit; podáním žádosti se běh lhůty platnosti rozhodnutí staví. Územní rozhodnutí nepozbývá 
platnosti, bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení 
nebo jiné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo nabyl-li v době jeho 
platnosti právních účinků souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru. Rovněž nepozbývá 
platnosti, bylo-li v době jeho platnosti započato s realizací stavby v případech, kdy se povolovací 
rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává.  
Rozhodnutí pozbývá platnosti dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, 
ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.  
Podle ustanovení § 83, odst. 1 správního řádu, činí odvolací lhůta 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. 
Odvolání lze podat poté, co bylo rozhodnutí vydáno a to ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, 
odboru územního plánování a stavebního řádu, podáním u Městského úřadu Náchod, odboru výstavby a 
územního plánování. Pro účastníky řízení je dnem oznámení a tedy rozhodným počátkem běhu 15-ti 
denní lhůty, den doručení písemnosti. 
 

 

Otisk úředního razítka 
 
Ing. Andrea Lipovská 
vedoucí odboru výstavby a územního plánování 
 
Správní poplatek číslo 279/2018: 
Byl vyměřen podle části I, položky 17, odst. 1  sazebníku, který je přílohou zákona č. 634/2004 Sb., o 
správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 1000,- Kč, a byl zaplacen dne 13.3.2019 
 
Počet listů / počet příloh / počet listů příloh:  5 / 0 / 0 
PIDMUNAX00L20VE 
 
Rozdělovník: 
Účastník územního řízení podle ustanovení § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona – doručení podle 
ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona jednotlivě:  
1. Ing. Ladislav Rudolf * 17.5.1980, Rudolf-net.cz, Bukovice 5, Police nad Metují  

zastoupen Ing. Václavem Pohlem * 6.20.1969, Padolí 188, Hronov - Zbečník 
Účastník územního řízení podle ustanovení § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona – doručení podle 
ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona jednotlivě: 
2. MĚSTO NÁCHOD, IČ: 272868, Masarykovo náměstí 40, Náchod  
Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 a) stavebního zákona a dotčené orgány (doručuje se jednotlivě):  
3. Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390  
4. ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035  
5. Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. IČO 04084063  
6. GasNet s.r.o., IČ 27295567  
7. Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., IČ 48172928  
8. Technické služby Náchod, s.r.o. IČ 25270095  
9. N_SYS s.r.o., Žižkova 89, Úpice IČ 25254405  
Účastníci územního řízení podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona – doručení veřejnou 
vyhláškou:  
Dle ustanovení § 87 odst. 3 stavebního zákona se účastníci řízení podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. b) 
stavebního zákona v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech v řízení doručovaných veřejnou 
vyhláškou identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí: p.p.č. 427, 46/3, 
48/4, 427/2, 84/6, 38/3, 436/3, 95/6 vše dle KN v k. ú. Staré Město Nad Metují a p.p.č. 2148, 1213/2, 
1212/1, 1211/12, 1209/2, 1209/10, 1207/4, 1203/1 a st.p.č. 2292/1, 1346 (čp. 1072), 1501 (čp. 1313), 
1614 (čp. 1398), 1616 (čp. 1399 a 1400) a 1779 (čp. 1533 a 1534), vše dle KN v k. ú. Náchod; účastníky 
řízení jsou i další fyzické a právnické osoby, jejichž práva mohou být územním rozhodnutím dotčena.  
Dotčené orgány – doručení podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona jednotlivě:  
10. Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství   
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Obdrží k vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí a o zveřejnění způsobem 
umožňujícím dálkový přístup:  
Městský úřad Náchod, odbor tajemníka 
 
Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ustanovením § 25, odst. 2 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že oznámení se vyvěsí na úřední 
desce správního orgánu, který písemnost doručuje (Městského úřadu Náchod), s vyznačením dne 
vyvěšení a současně se zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup, jeho součástí je také 
grafické vyjádření záměru.  
PATNÁCTÝM DNEM PO VYVĚŠENÍ SE PÍSEMNOST POVAŽUJE ZA DORUČENOU! 
 
Vyvěšeno na úřední desce / sejmuto dne:  
 
 
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup / sejmuto dne:  
 
 
[razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti na úřední desce a 
zveřejnění písemnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup] 
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